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2. Prijímanie ako životný Postoj - rozhodnúť sa Pre evanjelizáciu

Na začiatku je potrebné sa pý-
tať: kde alebo s čím začať? Ako 
by sa mala prejaviť moja ocho-
ta k Pánovmu pozvaniu v proce-
se evanjelizácie? Mnohé aktivity 
začnú s veľkým a úprimným nad-
šením, ale niekedy veľmi rýchlo 
úplne zaniknú. Kde alebo v čom 
je chyba?

Ak východiskovým bodom 
evanjelizácie, ako to zaznelo na 
minulej katechéze, nie je naše 
pravé „ja“, to znamená naše zjed-
notenie s Bohom, potom každá 
naša činnosť a každé naše dielo 
je iba ľudským dielom, ktoré sa 
veľmi rýchlo rozpadne. Preto je 
potrebné, pred akoukoľvek akti-
vitou, najprv zmeniť naše vnút-
ro, resp. nastaviť ho tak, aby sme 
prežívali skutočnú jednotu s Bo-
hom. 

Jediná cesta k tomu je umiera-
nie nášmu falošnému „ja“, aby v 
nás žil Kristus: Už nežijem ja, ale 

vo mne žije Kristus. Potom je to 
Boh sám, ktorý v nás a prostred-
níctvom nás koná. Na mnohých 
miestach v evanjeliu Ježiš zdôraz-
ňuje potrebu zjednotiť naše po-
stoje s postojom Boha: ak chce-
te, aby Boh odpustil vám, musíte 
odpustiť aj vy...

Teda prvé, čo môžeme urobiť, 
je skúmať, či sme predovšetkým 
v základných životných posto-
joch zjednotení s Bohom. A zá-
roveň sa aj pýtať, čím pritom 
máme začať. Pri tejto kateché-
ze začneme od fundamentálne-
ho Božieho postoja, a to  prijíma-
nia. Keď Boh stvoril svet a člove-
ka v ňom, tak ho prijal do najpod-
statnejšej dimenzii, aká charak-
terizuje jeho samého = do exis-
tencie (Ja som, ktorý som); pri-
jal ho do raja... Tu ide o najdôleži-
tejšie prijatie, ktoré nikdy nebolo 
odvolané a ničím nebolo podmie-

Zlostíme sa nad všetkým mož-
ným, dávame pocítiť nakoľko 
môžeme, že ten druhý je nejakým 
spôsobom chybný, a pritom vô-
bec nepostrehneme, že nie sme 
zjednotení s Bohom, lebo nepri-
jímame nášho blížneho, situáciu, 
okolnosť a pod. A takto sa ten-
to svet, táto situácia, ten človek 
nikdy, nikdy nezmení! Toto nie je 
Kristova cesta vykúpenia – zá-
chrany sveta. 

Nech Amen pri prijímaní nie je 
iba súhlasom prijatia Boha v da-
nej chvíli pod spôsobom chleba, 
ale nech našim životným posto-
jom prijímania Boha a jeho vôle 
pod akýmkoľvek spôsobom; prijí-
mania zloby a hriechu tohto sve-
ta, aby sa potom hriešnik tú-
žil stať Božím dieťaťom. Nech 
je následne prejavom nášho stá-
le intenzívnejšieho zjednocovania 
sa s Bohom.

Litánie pokory 
(kardinál Merry del Val,

1865 – 1930)

Ježiš, tichý a pokorný srdcom,
vyslyš ma.

Od túžby, aby si ma vážili,
osloboď ma , Ježiš.

Od túžby, aby som bol
vyvyšovaný, osloboď ma , Ježiš.

Od túžby, aby som bol ctený a 
chválený, osloboď ma, Ježiš.

Od túžby, aby som bol
uprednostňovaný, osloboď ma, 

Ježiš.
Od túžby, aby ma všetci

prijímali, osloboď ma, Ježiš.

Od strachu, že mnou budú
opovrhovať, osloboď ma, Ježiš.

Od strachu, že upadnem
do zabudnutia,

osloboď ma, Ježiš.
Od strachu z neúspechu,

osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že budem ponížený, 

osloboď ma, Ježiš.
Od strachu, že nebudem prijatý, 

osloboď ma, Ježiš.

Keď iní majú viac úspechu
ako ja,daj mi milosť

prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní viac prijímaní ako ja, 

daj mi milosť
prijať to v pokoji, Ježiš.

Keď sú iní viac milovaní ako ja, 
daj mi milosť

prijať to v pokoji, Ježiš.
Keď sú iní uprednostňovaní

predo mnou,
daj mi milosť

prijať to v pokoji, Ježiš. 
Amen. 
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nené – keď človek zhrešil, Boh si 
nepovedal: ak ty tak, tak aj ja tak, 
a už viac neexistuj...

O božej prozreteľnosti sa učí-
me z knihy Múdrosti 11, 24-26: 

Lebo všetko, čo je, miluješ a 
nič nemáš v nenávisti z toho, čo 
si urobil; lebo keby si bol nená-
videl niečo, nebol by si to utvo-
ril. Akože by mohlo obstáť nie-
čo, keby si to nechcel ty? Ako by 
sa bolo zachovalo niečo, keby si 
to nebol ty k jestvote povolal?

Lež ty šetríš všetko, lebo je 
to tvoje, Pane, priateľ života.

Vlastne všetky snahy SZ cez 
patriarchov, prorokov boli sna-
hami vždy nanovo prijať Boží ľud 
a človeka v ňom...

Nakoniec Boh sám prijíma 
ľudskú prirodzenosť = prirodze-
nosť sluhu, aby sa v ňom defi-
nitívnym spôsobom zrealizova-
lo toto prijatie človeka. V prológu 
sv. apoštola Jána to zaznieva tak 
kontrastne, že to Slovo sa telom 
stalo – prijalo ľudskú prirodze-
nosť, ale tmy ho neprijali...

Boh neprijíma človeka, pretože 
človek je dobrý; Boh prijíma člo-
veka, pretože On je dobrý. Pre-
to, keď chce priblížiť čo najviac 
podobu toho, aký je Boh, rozpo-
vie podobenstvo o márnotrat-
nom synovi a milosrdnom otcovi, 

ktorý prijíma svojho strateného 
syna. Zaujímavosťou tohto po-
dobenstva je to, že ten márno-
tratný syn v stave najväčšej bie-
dy si povie: „Vstanem, pôjdem k 
otcovi a poviem mu: Otče, zhre-
šil som proti nebu i voči tebe. Už 
nie som hoden volať sa tvojím 
synom. Prijmi ma ako jedného 
zo svojich nádenníkov.“

No, keď sa ocitne pred Otcom, 
ktorý ho bezvýhradne prijíma, už 
nepovie vetu: Prijmi ma ako jed-
ného zo svojich nádenníkov., Tam, 
kde je človek bezvýhradne prijí-
maný, neuspokojí sa byť iba ná-
denníkom, ale túži byť synom. 

Boh v Kristovi neprijal iba pri-
rodzenosť sluhu, ale aj utrpenie, 
potupu, kríž a smrť. A bolo to 
práve v tých chvíľach, kde sa naj-
viac ukázala bezhraničná Božia 
láska, keď dáva ľudstvu svoj od-
kaz, svoj testament: Ľudia, prijí-
majte! Vezmite a jedzte, vezmi-
te a pite! Zjednoťte sa so samým 
tajomstvom Boha. 

Keď Pán Ježiš aj posiela svojich 
učeníkov, tak ich vyprevádza slo-
vami: bude dôležité, či vás prij-
mú: Kto vás prijíma, mňa prijíma. 
A kto prijíma mňa, prijíma toho, 
ktorý ma poslal (Lk 10,16). A 
keby vás niekto neprijal, ani vaše 
slová nevypočul, z takého domu 
alebo aj mesta odíďte a straste 

si prach z nôh (Mt 10,14). 
Apoštol Pavol v liste Korinťa-

nom píše: Keď vás už napomí-
nam, nechválim vás, že sa ne-
schádzate na lepšie, ale na hor-
šie. Predovšetkým počúvam, že 
sú medzi vami roztržky, keď sa 
schádzate v cirkvi. A sčasti tomu 
aj verím. Lebo musia byť medzi 
vami aj rozkoly, aby sa ukáza-
lo, kto z vás sa osvedčí. Keď sa 
teda schádzate, nie je to poží-
vanie Pánovej večere, lebo kaž-
dý si hneď vezme a zje svoju ve-
čeru a potom jeden je hladný a 
druhý opitý. Nemáte vari domy, 
kde môžete jesť a piť? Ale opo-
vrhujete Božou cirkvou a chce-
te zahanbiť tých, čo nič nemajú? 
Čo vám mám povedať? Mám vás 
chváliť? Za toto vás nepochvá-
lim. (1 Kor 11, 17-22)

Pavol veľmi jasne opísal sku-
točnosť, že keď nedokážeme pri-
jímať blížnych, keď nedokážeme 
odpovedať na výzvy, cez ktoré sa 
k nám prihovára Ježiš v ich živo-
te, potom prijímanie eucharistie 
je iba prázdnym rituálom. Eu-
charistia totiž nikdy nemôže byť 
chápaná bez spojenia so životom. 

prijímanie
Od každej prítomnej chvíle, 

cez každého človeka, cez kaž-
dú bolesť, utrpenie kríž, cez naše 
povolanie, až po Eucharistiu, v 
ktorej vrcholí všetko prijíma-

nie a ktoré je vždy nepochopené, 
ak mu chýba prijímanie všetkého 
ostatného. 

Hriech je vlastne iba jed-
no: neprijímanie. Od Antikrista, 
ktorý neprijal to úžasné poníže-
nie Boha, ktorý sa stal trpiacim 
a posmievaným človekom (pre-
to anti-kristus), až po súčasného 
človeka, ktorý neprijíma blížne-
ho (takého, aký je) a tak ho od-
súdi v mysli (niekedy dokonca aj 
s ospravedlnením viery). A tak sa 
tvárime, že nasledujeme Krista, 
ale neuvedomíme si, že to nero-
bíme Kristovým spôsobom. 

Kristus = prijatie človeka ne-
beským Otcom.  

Prijímať neznamená so 
všetkým súhlasiť, čo prijíma-
me, ale vo všetkom sa odovzdá-
vať Bohu s dôverou, že On do-
káže všetko premeniť na dobro; 
že On dokáže všetko použiť pre 
našu spásu. 

Prijímanie znamená stať sa 
jedno s Bohom a tak mu umož-
niť, aby sa cezo mňa menil svet. 
To je vrchol slobody života Bo-
žích detí. My však často môže-
me byť svedkami toho, že táto 
sloboda nám veľmi chýba a tak 
iba re-agujeme (namiesto toho, 
aby naša činnosť bola akcia, kto-
rá má svoj pôvod v Bohu, je iba 
re-akcia, ktorá je často iba od-
razom zla, ktoré na nás narazí). 
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